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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar: 

1. Chama a atenção para o facto de o orçamento da Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos ser financiada, quer a partir do orçamento da UE, quer, de forma 
determinante, pelas taxas pagas pelos requerentes da indústria farmacêutica para obtenção 
ou manutenção de uma autorização comunitária de colocação no mercado; verifica, 
porém, que a contribuição geral da UE aumentou 24,48% entre 2006 e 2007 e representa 
24,13% da totalidade das receitas em 2007;

2. Saúda os esforços envidados pela Agência no sentido de fornecer mais aconselhamento 
científico numa fase precoce de desenvolvimento de um novo medicamento, bem como a 
introdução de medidas destinadas a acelerar a avaliação de medicamentos de importância 
crucial para a saúde pública e o desenvolvimento e a aplicação de programas de 
telemática;

3. Considera que a Agência Europeu de Avaliação dos Medicamentos constitui uma fonte de 
importantes pareceres científicos, recomendações científicas, melhores práticas para 
efeitos de avaliação e supervisão de medicamentos na Europa e saúda os contributos
destinados à Comissão Europeia e aos Estados-Membros tendo em vista a harmonização 
das normas regulamentares a nível internacional;

4. Incentiva a Agência a prosseguir as suas actividades no domínio dos medicamentos 
órfãos; não é, porém, favorável à diminuição da contribuição destinada aos medicamentos 
órfãos, devido sobretudo a uma alteração da política aplicável às reduções de taxas para 
estes medicamentos, que se traduz numa redução de 26,25% em 2007 em relação a 2006;

5. Destaca o papel da EMEA na supervisão da segurança dos medicamentos através da rede 
de fármaco-vigilância; exorta, porém, a uma melhoria constante do nível de vigilância;

6. Com base nos dados disponíveis, entende que poderá ser concedida quitação ao director 
executivo da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos pela execução do 
orçamento da EMEA no exercício de 2007.
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